SLOVO STAROSTY – odcházejícího

SLOVO STAROSTY nového

Vážení občané, přátelé a kamarádi, nadešel čas, kdy se
s Vámi všemi chci rozloučit jako starosta obce, o kterou
jsem se společně s Vaší pomocí staral po dlouhou dobu
24 let. Někdy to byly starosti příjemné, jindy méně příjemné, ale vždy jsem při jejich řešení myslel hlavně na
Vás, stavěšické občany. A proto bych Vám chtěl poděkovat za Vaši pomoc a podporu, kterou jste mně ve větší nebo i v menší míře poskytovali.
Moc děkuji také všem zastupitelům obce, kteří se mnou
v různých volebních obdobích spolupracovali a pomáhali mi při řešení obecních záležitostí. Velmi si jejich práce vážím.
Přeji Stavěšicím, ať se daří navázat na dosavadní vykonanou práci a občané, ať se snaží o vytvoření společenského a kamarádského prostředí, aby se nám všem v
naší malé vesničce dobře žilo.

Vážení občané Stavěšic, chtěl bych Vám všem poděkovat za důvěru, kterou jste projevili ve volebním období, kdy jste mě zvolili do obecního zastupitelstva a chtěl
bych také poděkovat zastupitelům obce za zvolení do
funkce starosty.
Nevím, zda mohu po tak krátké době hodnotit sebe ve
funkci starosty nebo Vás, občany. Přesto si dovolím několik poznatků: myslím si, že občané by se k sobě měli
chovat lépe a nezávidět jeden druhému, přestat psát
anonymní dopisy s udáním na úřady a podívat se nejprve na sebe a na své chování. Přál bych si, aby jste se
ve větší míře zapojovali do dění a do kulturních akcí v
obci. Pokud budete mít nějaký návrh na zlepšení nebo
na zorganizovaní kulturní akce, navštivte mě prosím na
obecním úřadě a já se budu snažit vyhovět Vaší žádosti, bude-li to možné.
Stačí se podívat o 30 let zpět, jak k sobě měli lidé blízko. Já, jelikož se musím hodně učit, prosím o strpení
a uvítám Vaši pomoc při organizování a konání akcí v
obci. Přeji Vám tedy v novém roce hodně štěstí, zdraví
a méně problémů.
Antonín Kozák

To Vám přeje Váš bývalý starosta
Miroslav Fridrich

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
14. Obecní ples
11. ledna 2014 se konal ve společenské místnosti v pořadí již 14. Obecní
ples.
O hudební produkci se po roční přestávce vynikajícím způsobem postaral Martin Motýl s Erikou a Kubou
Talašem. O tombolu se opět postaraly
Vlaďka Florianová a Dana Pančochová
– bylo připraveno přes 100 výher a
první cena byla televize Samsung.
Účast byla pěkná a optimální – 80
osob, nálada byla skvělá, všichni se

dobře bavili až do ranních hodin.
Děkujeme všem účastníkům, hudebnímu doprovodu, obsluze v bufetu
a sponzorům, kteří věnovali dary do
tomboly:
Obec Stavěšice, Obec Nenkovice,
MIRJA Želetice, Šohajovi Stavěšice,
Kocourkovi Stavěšice, Fukanová
Mil. Kyjov, Sudická M. Kyjov, Trtík
s.r.o. Stavěšice, EKOR Kyjov, Artésia
Ratíškovice, Zemagro Strážovice,
Srnčí údolí Stavěšice, Rybáři Stavěšice,
Montepo Kamenec a občané: ro-

dina Vaďurova, Jitka Franková, Ant.
a Pavla Kozákovi, Polcrovi (Hejda),
Polcrovi (Suchý řádek), Petr Polcr,
Floriánovi,
Jandorovi,
Večeřovi,
Rausovi, Fridrichovi, Pasekovi, Marie
Kopečková, Novákovi a KDU-ČSL,
Jana Kamencová, Ilona Minaříková,
Ondříškovi, Kepeňovi, Španělovi,
Pančochovi,
Zdeněk
Slezáček,
Valianovi, Fr. Kuchař (Nenkovice),
Roman Kozák, Michal Večeřa, Jana
Sovová, Lužovi.

Dětský karneval
V sobotu 1.3.2014 se konal na hasičce dětský karneval. Různé zábavné hry a soutěže si pro děti připravily Kamila Valianová a Vlaďka Floria-

nová. O hudební doprovod se postaral DJ Zdeněk Luža. Byla připravena
také tombola a občerstvení jak pro děti, tak i pro
dospělé.

Zabíjačka
Od sobotního rána 5. dubna 2014 šikovní pomocníci zatopili pod 5-ti kotly a zkušení řezníci Tonda Kozák a Michal
Večeřa se pustili do čištění a porcování dvou vepříků. A protože jim šla práce pěkně od ruky, byl již před 11. hodinou připravený ovárek. V průběhu odpoledne si pak občané chodili pro objednané zabíjačkové speciality.

Košt slivovice
O týden později 12. dubna se konal od 17. hodiny košt
slivovice, pálenek a likérů. K ochutnávce bylo připraveno 82 vzorků – 48 trnkových vzorků, 23 meruňkových
a 11 ostatních. K zakousnutí byl připraven chléb s dobrým škvarkovým sádlem. Hudební kulisu zajišťoval Zdeněk Luža. Této akce se zúčastnilo 70 degustátorů, kteří v
závěru hodnotili nejlepší vzorky a jejich hodnocení dopadlo následovně:

1. místo – třešňový likér
Dáša Polcrová
2. místo – šípkovice
Jana Sovová
3. místo – trnková slivovice
Ing. Jaroslav Kozelek

Oslavy 625 let založení obce

Ve dnech 2. – 4. května 2014 se v
rámci stavěšických hodů konaly
oslavy 625 let založení obce a sjezd
rodáků. Pro důstojné zajištění oslav
probíhaly přípravné akce. Největší z
nich byla nová fasáda budovy obecního úřadu. Dále byl proveden nátěr
střechy hospody, opraven dřevěný
podhled a postavena závětrná stěna
od hřiště.
V pátek v 15. hodin vyrazili muži do
strážovského lesa pro máj. Byl vybrán modřín o délce 21,84 m, byl pokácen a bezpečně dovezen na prostranství k hospodě k připravené a
vykopané jámě. Děvčata už měla připravenou výzdobu a po nazdobení

máje mohli muži začít s jejím stavěním. V letošním roce se ujal velení
při stavění máje Zdeněk Luža a pod
jeho odborným velením byla máj
brzo postavena. V té době již přijížděl Martin Motýl, aby si připravil aparaturu k večerní zábavě. I přes chladnější počasí se přišlo pobavit 90 občanů.
Hodová sobota byla letos bez sluníčka s teplotou do 10 °C. Od 13. hodiny se začali scházet krojovaní u
Florianového, aby společně vyrazili průvodem ke kostelíku. Při letošní
hodové mši byl přítomen hodonínský děkan Mons. Josef Zouhar, který
na závěr mše posvětil opravený ol-

tářní obraz sv. Floriána. V tu dobu se
před kostelíkem scházeli muzikanti
dechové hudby Dambořanka a krojovaní se po společném focení vydali požádat starostu obce o povolení hodů. Ten v úvodu poděkoval
chlapcům za máj a její hlídání, děvčatům za hodový věnec, za výzdobu
máje, hospody a cedulí na okrajích
obce. Starosta obce pozdravil všechny občany, rodáky a ostatní přítomné a hody po poradě s místostarostou obce povolil.
Večerní hodovou zábavu, i přes
chladné počasí, navštívilo 100 občanů. Všichni se dobře bavili za vydatné podpory DH Dambořanka a

za podpory povzbuzujících nápojů.
Velký dík patří krojovaným za to, že
v krojích vydrželi, dlouho verbovali, tancovali a vytvářeli příjemnou atmosféru sobotního večera.
V neděli dopoledne byla mše v kapli
sv. Floriána v 10.30 hod. Odpoledne
následoval od 14. hodin kulturní program v hospodě U Hřiště. Kulturní
program zahájil dětský folklorní soubor Nenkovjánek a v rámci jejich programu zahrála na housle a zazpívala Anetka Kozáková. V úvodním pásmu s cimbálovou muzikou Babí lom
zazpívala Klárka Kocourková a poté
zazpívali Hanka Oplatková a Honzík
Kania píseň Buchet je spousta. Marie
Nováková ml. si připravila dvě muzi-

kálové písničky a Tomáš Sladký zahrál trumpetové etudy. Příjemným
překvapením bylo vystoupení stavěšických žen, které předvedly taneční
vystoupení na skladbu Popeláři, pod
vedením Vlaďky Florianové a za asistence Filípka Jandory. V závěru zazpíval Honzík Kania písničku Tomáše
Kluse – Napojen a cimbálová muzika
s Mirkem Fridrichem zahrála a zazpívala písničky Petra Ulrycha. Na závěr
si všichni společně zazpívali stavěšickou hymnu – Stráně kolem Stavěšic.
V průběhu programu všechny přítomné velmi dobře bavil lidový vypravěč Karel Kopřiva z Milotic.
V průběhu oslav bylo otevřeno místní muzeum a v bývalé třídě školy

proběhla výstava obrazů Františka
Viktorýna a prací šikovných stavěšických ručiček: Marie Pospíšilová – paličkování, Veronika Hanáková – háčkování, Marie Ševelová – kroje, Jana
Fridrichová – korálkování, Jana
Sovová – kresby na nádobí a sklo,
Květoslava Valihrachová – kraslice,
tetička Božka Viktorýnová – vyšívané ubrusy, Marie Nováková – perníčky, keramika, kresby, Josef Jandora
– kresby, Marie Kozáková – výroba
dortů.
Na výstavě, v muzeu a během programu se prodávaly obecní suvenýry: Kniha Stavěšice 610 let, Almanach
Stavěšice 1990-2014, trička s obecním znakem, pohárky a odznaky.

Košt vína
Na sobotní odpoledne 21. června
připravili zastupitelé obce a Michal
Večeřa ochutnávku vín.
O vzorky vín byli požádáni vinaři
místní, vinaři z blízkého okolí i profesionální výrobci vín. Mnoho vzorků zajistil Tonda Kozák, ale i ostatní
se snažili zajistit vzorky vín a celkově se podařilo připravit k ochutnání 366 vzorků vín: 191 bílých vín, 30
rosé, 115 červených vín a 6 vinných
moštů.
Kolem třetí hodiny se začal areál u
hospody plnit návštěvníky a celkový počet byl kolem 130 návštěvníků!
Hodně návštěvníků bylo cizích a vel-

mi pozitivně se k tomuto koštu vyjadřovali.
Kolem šesté hodiny rozezvučela
cimbálová muzika Babí lom své struny a hlasivky a tím ještě více přispěla k pohodové atmosféře ochutnávky. Obsluha v hospodě se také činila a zásobovala hosty dalším pitím
a dobrotami k vínečku – sýr, škvarky,
sekaná apod..
Děkujeme všem vinařům za poskytnuté vzorky vín a děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a organizačním
zajištěním, a v neposlední řadě děkujeme všem účastníkům, kteří přišli a vytvořili pohodovou náladu na letošním
koštu vín!

Dětské rybářské závody + Dětské odpoledne
Od sobotního rána 28. června se začal stavěšický rybník plnit dětmi, které si přijely zazávodit na vzorně připravené dětské rybářské závody.
Start závodu byl v 7.00 hodin a závodilo 25 dětí. I přesto, že ryby „málo
braly,“ byl počet ulovených ryb celkem vysoký.
Výsledky:
Největší ryba (kapr) :
61 cm Sebastian Bobot
Největší součet délek:
1. místo (185 cm) Adam Valenta
2. místo (147,5 cm) Nikola Čadová
3. místo (104 cm) Radek Rozkydal
4. místo (102,5 cm) Štěpán Střeštík
5. místo (86 cm) Jakub Janík
K jídlu byl připraven výborný pstruh,
cigáro z udírny, párek v rohlíku a
brambůrky, k pití bylo připraveno
pivo a nealkoholické nápoje. Po
ukončení závodů byla tombola. Poté
akce pokračovala dětským odpolednem, ve kterém děti soutěžily, také
se dozvěděly něco z oblasti myslivosti a přírody, zastřílely si ze vzduchovky, povozily se na Šohajových
koních a na lodičce.
Dětské rybářské závody podpořili
sponzoři:
Obec Stavěšice, Rybáři Stavěšice,
Florianovi, Rausovi, Fridrichovi, Pavel Léska, Jitka Franková, Jiří Kamenec, Jan Šohaj, Trtík s.r.o., Antonín Jirousek, Michal Večeřa.

Děkujeme sponzorům za finanční i
věcnou podporu, stavěšickým rybářům a pracovníkům obce děkujeme za
vzorně připravený rybník a jeho okolí i za organizační zajištění dětských
rybářských závodů!

Ochutnávka slaného a sladkého
pečiva
V sobotu 22. listopadu se konala ve
společenské místnosti na hasičce
ochutnávka slaného a sladkého pečiva. K ochutnávce bylo připraveno 53
vzorků pečiva, z toho 33 sladkých a 20
slaných vzorků pečiva. Hudební doprovod zajistil Toník Kozák ml. Ochutnávat přišlo asi 60 občanů. Děkujeme
všem za přichystané vzorky a organi- úroveň a výtěžek z koncertu byl věno- vení pro vystupující. Děkujeme všem,
zaci.
ván na potřeby kostela, úhradu ces- kteří přispěli jakoukoli částkou a přišli
tovného (Praha a Svitavy) a občerst- v mrazivém počasí na koncert.
Zpívání koled
21.12. 2014 proběhlo tradiční zpívání u vánočního stromu. Pro lepší zpěv
a výkonnější hlasivky byly napečeny
perníčky a připraveno svařené víno.
Zpěvu se ujal a na varhany hrál pan
Miroslav Fridrich a k němu se přidalo 60 zpívajících pomocníků. Perníčky napekly Kamila Valianová, Dáša Polcrová a Dana Pančochová.

Vánoční koncert
Vánoční koncert se letos konal 28.12.
v 17. hodin v kapli sv. Floriána. Koncert
letos zorganizovala a zastřešila Eva
Kocourková. Účinkovaly posluchačky
konzervatoře Lucie Bildová, Dagmar
Lžičářová , Eva Kocourková a učitel Lidové školy v Kyjově Mario Kudela. K
účinkujícím se přidaly i děti ze Stavěšic
(mladí talenti) Klára Kocourková, Edita
Jandorová, Aneta Kozáková a Tomáš
Tyl. Koncert měl vysokou uměleckou

AKCE OBCE
Fasáda budovy obecního úřadu
V roce oslav 625 let založení obce byla
v jarních měsících udělána nová fasáda budovy obecního úřadu, aby svým
novým vzezřením podpořila toto významné obecní výročí.

ní hospodě. Byl rozšířen parket a nově
omítnuta zeď od venkovního posezení. Dále byl prostor od hřiště obložen
dřevěným obkladem a celý objekt byl
uzavřen mřížemi. Venkovní stoly a lavice byly opatřeny novým nátěrem.

stvích a prováděla se údržba obecního majetku – úpravy na dětském hřišti,
nátěry venkovního mobiliáře a ostatní práce na údržbě obecního majetku.

Vydání almanachu: Obec Stavěšice 1990-2014
K výročí založení obce byl vydán almanach, který seznamuje s děním v obci
Stavěšice od jejího osamostatnění od
Strážovic v r. 1990 do roku 2014.

Úpravy veřejných prostranství a Pořízení majetku
majetku obce
V měsíci říjnu byl pořízen malý nákladPro důstojné zajištění výročí obce V průběhu roku byla pravidelně udr- ní automobil a přívěsný vozík.
byly provedeny další úpravy v obec- žována zeleň na veřejných prostranÚpravy obecní hospody

OSTATNÍ UDÁLOSTI
Kolik napršelo v roce 2014:
měsíc:

mm:

celkem mm:

leden
únor
březen
duben
květen
červen

28
20
9
25
56
28

28
48
57
82
138
166

měsíc:

mm:

celkem mm:

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

46
128
110
41
46
37

212
340
450
491
537
560

Přehled ročních srážek:
r. 2001 – 518 mm
r. 2002 – 552 mm
r. 2003 – 348 mm
r. 2004 – 391 mm
r. 2013 – 488 mm
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V roce 2014
se narodilo 1 dítě

r. 2005 – 442 mm
r. 2006 – 510 mm
r. 2007 – 507 mm
r. 2008 – 451 mm
r. 2014 – 560 mm

r. 2009 – 646 mm
r. 2010 – 825 mm
r. 2011 – 463 mm
r. 2012 – 483 mm

JUBILANTI V ROCE 2015:
50 let: Marie Sudická, Josef Slavík, Mojír Jandora. Drahomír Čermák,
Petr Dujsík, Pančocha Ladislav, Crlíková Helena,
Roman Kocourek
55 let: František Jevický, Ivana Jevická, Jaroslav Valihrach, Kučera Jan,
Alena Rausová
60 let: Ing. Miloslav Volf, Libor Krčal, Hana Soviarová, Petr Houdek,
Růžena Slezáčková

bylo uzavřeno

65 let: Anežka Adámková, Svatava Jirůšková, Stanislava Polcrová, Jan
Viktorýn, Štefan Breda, Jana Fridrichová, Stanislav Adámek,
Marta Vaďurová

1 manželství

70 let: Věra Robešová, Alena Koutníková, Jan Koutník, Marie Lésková,
Josefa Španělová, František Kašpárek,
75 let: Marie Jandorová, Josef Jandora,
V roce 2014 zemřeli
2 občané:
Ludmila Jungova - nedožitých 90
let
Augustin Pospíšil – 70 let
K 31.12.2014 žilo ve Stavěšicích
352 obyvatel
(průměrný věk 42,7 let), z toho
172 mužů a 180 žen

80 let: Věra Špačková, Marie Petříková, Jaromíra Sudická, Stanislav
Chytil,
91 let: Marie Čermáková, Milada Jelínková, Marie Polcrová
92 let: Marie Kopečková
93 let: Zdenka Slámová
96 let: Františka Řihánková

Zlatá svatba:
Josef a Josefa Španělovi

Charita

kový den „Ligy proti rakovině.“ Prodáno bylo všech 100 kytiček ve StavěšiRybáři Stavěšice
Také v letošním roce byla provedecích a Strážovicích. Výtěžek byl 2315
na sbírka ošacení a oděvů na jaře i na
Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli na
I v roce 2014 pokračovali místní rybá- podzim. Děkujeme všem, kteří přispě- dobrou věc.
ři ve své již zaběhnuté činnosti v areá- li pro charitu. Vše, co jste darovali, bylo
ze Želetic odvezeno do skladu Chari- Vánoční koncert Marie Novákové
lu rybníků.
ty v Brně.
Na svátek sv. Štěpána se od 15:30 hoPokračovalo zarybnění rybníků a s tím
spojené krmení rybí osádky. Dále byla Charita nabízí občanům celoročně din konal v kapli sv. Floriána Vánoční
provedena oprava stavidla a hráze možnost odevzdat vyřazené věci u koncert. Marie Nováková zazpívala kopod tůní, postaveno WC. Byl také poří- Nováků č. 185. Toto odevzdání věcí se ledy z Čech, Rakouska, Ameriky, Špazen nový přepravní box na převoz ryb. uskuteční po vzájemné dohodě. Tel. nělska.
Při pravidelné údržbě travního poros- 518 622 184.
tu v okolí rybníků bylo odpracováno
236 brigádnických hodin.

Farní ples

V rámci společenské činnosti zorga25. ledna 2014 se uskutečnil 11. farnizovali místní rybáři 28. června 2014
ní ples farnosti Želetice. Hlavní úlohu
pěkné dětské rybářské závody.
při pořádání, organizování a na průběV dalším období plánují ve spoluprá- hu plesu sehráli „stavěšáci.“ Děkujeme
ci s obcí zastřešení a rozšíření stávající všem, kdo jakýmkoliv způsobem přibuňky na hrázi rybníka, která by slou- spěl ke zdárnému a úspěšnému průžila jako místo pro setkávání obča- běhu farního plesu. Výtěžek z plesu
nů, případně jako zázemí pro konání byl použit na zaplacení restaurování
menších společenských akcí.
obrazu sv. Floriána v kapli ve StavěšiDěti do 15 let (i z okolních obcí) mají cích, část pro mládež a zbytek pro popovoleno lovení ryb (chyť a pusť) pou- třeby farnosti. Poděkování patří všem,
ze v doprovodu osob starších 18 let kdo ples podpořili.
po předchozím nahlášení na tel.: Pavel
Florian 734 384 152, Pavel Léska 608
Skákací hrad
422 090.
V hodovou neděli 4. května 2014 odPavel Léska
poledne KDU – ČSL zajistila postavení
předseda OS Rybáři Stavěšice nafukovacího skákacího hradu. Naše
děti tak mohly využít tuto atrakci.

Místní organizace
KDU – ČSL

Azylový dům

22. dubna 2014 jsme navštívili azylový dům v Hodoníně. Tento dům provozuje oblastní Charita Hodonín. DěTříkrálová sbírka
tem byly předány velikonoční perníčV sobotu 4. ledna 2014 se tradičně vyky. Obdarováno bylo 20 dětí.
daly tři skupinky tříkrálových koledníků po obci, aby „vykoledovaly“ finanční prostředky do charitativní tříkrálové Den matek
sbírky.
10. května 2014 ve společenské místVe Stavěšicích se vybralo 8500 Kč.
nosti v předvečer svátku matek byla
Děkujeme všem dárcům a kolední- zábava. V první části Marie Nováková,
za doprovodu Michala Paláta z Brna,
kům.
zazpívala muzikálové melodie. Ve druCharita Hodonín pro koledníky připrahé části následovala taneční zábava. K
vila filmovou pohádku Kocour v botanci a poslechu jsme si pouštěli hudtách, kterou jsme zhlédli v kině Svět v
bu z „LP“ desek dle přání. Také bylo přiHodoníně dne 9.3.2014.
praveno bohaté občerstvení.
Ve středu 14. května byl celorepubli-

HISTORIE
Poslední mlaty ve Stavěšicích
U většiny selských stavení stávaly v
humnech mlaty. Tyto mlaty sloužily
především k uskladnění snopů obilí
a jejich výmlatu, uskladnění slámy, k
úschově zemědělského nářadí, vozů
a jiných potřeb. Na mlatě musela být
podlaha dobře udusaná, aby se nedrolila. Mlaty bývaly původně dřevěné a kryté doškem. Tyto stavby jsou
doloženy už od slovanského osídlení
a celý středověk. Později byly zděné,
většinou kotovicemi, a zakryté pálenou krytinou. Stavěli si je většinou
pololáníci a čtvrtláníci. Podle dochované listiny z r. 1852 byli ve Stavěšicích 2 pololáníci a 48 čtvrtláníků. Při
výkupu z roboty je na této listině zaznamenána výše výkupného. Pololáník musel zaplatit 120 zlatých a
čtvrtláník 60 zlatých jednou provždy.
Láník obdělával 18,50 ha, pololáník
9,25 ha, čtvrtláník 4,60 ha, podsedník
a chalupník do 2,30 ha. Co předcházelo sklizni a výmlatu obilí si můžeme představit z dochovaných záznamů. Obilí se selo ještě počátkem 20.
století ručně. Rolník měl obilí uloženo
v konopné plachtě, kterou měl uvázanou před sebou a krok za krokem rozséval obilí po poli. První secí stroje se
objevily kolem roku 1910. Až do konce 19. stol. se udrželo žatí obilí srpy. Na
větších usedlostech žalo až 12 dělníků a dělnic, přičemž žně trvaly 2 až 3
týdny. Ženci dělávali od rána až do večera a to většinou z formanky. Kosy se
nezačaly užívat najednou. Hospodáři
kosám nedůvěřovali a tak se ještě del-

ší dobu žalo srpy. S žacími stroji začali místní rolníci pracovat po 1. světové válce. Po skončení žatí následovalo mlácení a čištění obilí. Ruční mlácení cepy se udrželo až do 19. století, ale
v menším se udrželo do 50. let 20. století. Hlavně se mlátila rýž, jejíž sláma
se používala na pletení povřísel. Sedláci si najímali tři až čtyři mlatce, kteří
u nich pracovali po několik týdnů. Za
to dostávali obilí, obědy a na domlacenou tzv. aldamáš. Po vymlácení obilí se tzv. vělo do průvanu při otevření

obou vrat dřevěnými lopatami, až se
oddělily plevy a jiné nečistoty a obilí
bylo čisté. První mlátící stroje se objevily na přelomu 19. a 20. století. Nejprve to byly jednoduché mlátičky zvané žentoury, poháněné koněm, který
stále chodil dokola a poháněl převodovým systémem mlátičku. Po 1. světové válce se objevily už dokonalejší
mlátičky, poháněné benzinovým motorem. Po zavedení elektřiny pak byly
nahrazeny motory elektrickými. K dokonalému vyčištění obilí se používaly

fukary poháněné klikou. V roce 1824
bylo ve Stavěšicích 45 mlatů, v roce
1872 56 mlatů. Nejstarší dochovaný
dřevěný mlat s doškovou střechou na
č. 59 byl rozebrán v r. 1954 a na svázce byl nalezen vyřezaný letopočet a.d.
1679. Naposled zde hospodařil Felix
Řihánek nar. 1904. Datování se také zachovalo na mlatě na č. 49. Na podpěrném trámu je vyřezán letopočet 1849,
takže mlat byl postaven těsně po zrušení roboty. Posledním hospodářem
zde byl František Palác, narozený 1910.
Dodnes se ve Stavěšicích zachovalo 10 mlatů. Mlaty byly postupně rozebírány nebo přestavovány po celé
20. století, hlavně po zřízení JZD, kdy
mlaty ztratily svou funkci. Dodnes zbylé mlaty slouží spíše jako sklady různého nářadí a materiálu. Ještě dnes lze
najít v těchto mlatech staré zemědělské nářadí, jako secí stroje, brány, pluhy, vozy, někde dokonce i mlátičku. Za
2. světové války vyhořely mlaty Rovnerův a Buchlovských. Celkem souvislá řada mlatů se zachovala za zahradami při cestě vedoucí od kostelíka do
Sádku.
Zapsal Jos. Jandora

INFORMACE PRO OBČANY
POŠTA STRÁŽOVICE: 					

Po., Stř.: 8.00-11.00 14.30-16.30 hod.

(tel. 518622129) 					

Út., Čt., Pá.: 8.00-11.00 14.30-15.30 hod.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NENKOVICE:

Úterý: 7.00 – 11.00 hod.

(tel. 518622622)

Středa a pátek: 12.00 – 16.15 hod.

			

JEDNOTA STAVĚŠICE: 					

Pondělí: 6.00 – 9.30 hod.

(tel. 518622146)

Úterý až pátek: 6.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.

				
				

Sobota: 6.00 – 11.00 hod.

HOSTINEC U HŘIŠTĚ: 		

Úterý: zavírací den 			

Po, Stř., Čtvr. : 17.00 – 22.00

mob.: 721224647) 		

Pátek – Sobota: 16.00 – 24.00 		

Neděle: 16.00 - 22.00

MŠE – KAPLE SV. FLORIÁNA: 				

Středa – 16.45 hod.

(mob. 608 257 183) (josef.pohanka@seznam.cz)
ODJEZDY AUTOBUSŮ: (platí do 13.12.2015) – prac. dny: Směr Kyjov: 5:09, 6:09, 6:49, 7:19, 7:49, 8:49, 9:49,
10:49, 11:49, 13:19, 13:49, 14:49, 15:19, 15:49, 16:19, 16:29, 16:49, 17:19, 17:49, 18:49, 19:49, 21:19, 23:49,
So+Ne: 5:19, 7:19, 9:19, 11:19, 13:19, 15:19, 17:19, 19:19, 21:19, 23:49
Prac. dny: Směr Brno: 4:10, 4:40, 5:10, 5:40, 6:10, 6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 14:40, 15:10,
15:40, 16:10, 17:10, 18:10, 18:40, 20:10,
So+Ne: 4:10, 6:40, 8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40			

